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ORGANIZACn POZARZADOWEJ(- YCH)/PODMIOTU (-ÓW), o KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTA WY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. o DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)\),
REALIZACn ZADANIA PUBLICZNEGO

Z zakresu ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOLECZNOSCI LOKALNYCH
(rodzaj zadania publicznego2»)

INTEGRACJA SPOLECZNOSCI SKOLWINA
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 15.07.2012 do 30.09.2012

~

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACn ZADANIA PUBLICZNEGO/\VSPIER.A1NIA REALIZACn

7 A n A NT A PT TRT 1C'7NPGO l)

PRZEZ

GMINA MIASTO SZCZECIN
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta!ofereBtówl)3)

-- --- -



1) nazwa: Stowarzyszenie "Skolwin i My"

2) forma prawna:4)

( X) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

( ) spóldzielnia socjalna ( ) inna ;...........................

3) numer w Krajowym Rejestrze SadoWym,VIilmym rejestrze lab ewiaeBeji:5)

KRS 0000408163

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)18.01.2012

5) nr NIP: 851-316-19-65 nr REGON: 321185169

6) adres:

miejscowosc: SZCZECIN ul.: STOLCZyNSKA 163

dzielnica lub innajednostka pomocnicza:7) SKOL WIN

gmina: SZCZECIN powiat:8)SZCZEciN

województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 71-868 poczta: SZCZECIN

7) tel.: faks: " ........

e-mail: stowarzyszenie@skolwinimy.org http://www.skolwinimy.org

8) numer rachunku bankowego:
nazwa banku: :

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/ofereBta'l/):

a) BOGUSLAW OWSlANOWSKI

b) "''''''''''''''''''''''''''''

1O)nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym

mowa w ofercie:9)

Stowarzyszenie "Skolwin i My" - j.w.

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

2



a) dzialaln<?scnieodplatna pozytku publicznego
- Celem Stowarzyszenia jest dzialanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego srodowiska spolecznego a

w szczególnosci:
l. Promowanie dzielnicy Skolwin.
2. Dzialania na rzecz mieszkanców dzielnicy Skolwin w zakresie bezpieczenstwa, ochrony

srodowiska, ladu przestrzennego, kultury i oswiaty oraz pomoc mieszkancom zagrozonym
patologiami spolecznymi.

3. Wspieranie ludzi w podeszlym wieku i osób niepelnosprawnych oraz innych potrzebujacych
4. Wzmacnianie poczucia przydatnosci spolecznej, wykorzystywanie doswiadczenia

zyciowego i umiejetnosci mieszkanców dla dobra spolecznego.
Tworzenie warunków do integracji miedzypokoleniowej spolecznosci.
Prowadzenie konsultacji spolecznych w sprawach inicjatyw lokalnych.
Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwijania postaw patriotycznych, prospolecznych
i prozdrowotnych wsród mieszkanców oraz dzieci i mlodziezy.

8. Dzialania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów, mlodziezy uczacej sie.
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10. Wspieranie rozwoju kulturalnego i turystyki oraz kontaktów miedzynarodowych mieszkanców

dzielnicy Skolwin.
11. Dazenie do zwiekszenia atrakcyjnosci turystycznej Skolwina.
12. Udzial, inicjowanie, wspieranie lub opiniowanie wszelkich akcji zwiazanych

z promowaniem i rozwojem dzielnicy.
13. Wspieranie aktywizacji zawodowej spoleczenstwa lokalnego.
14. Krzewienie kultury polskiej oraz dziedzictwa narodowego.
15. Dzialania na rzecz osób zagrozonych patologia, ubóstwem i wykluczeniem spolecznym (mlodziez,

bezrobotni, seniorzy, mniejszosci narodowe itp.)
16. Wspieranie rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego, dzialanie na rzecz porzadku i bezpieczenstwa
17. Inne cele zwiazane z rozwojem pojawiajace sie w dzielnicy.

5.
6.
7.

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego
- Celem Stowarzyszenia jest dzialanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego srodowiska spolecznego a
w szczególnosci:

l. Promowanie dzielnicy Skolwin.
2. Dzialania na rzecz mieszkanców dzielnicy Skolwin w zakresie bezpieczenstwa, ochrony

srodowiska, ladu przestrzennego, kultury i oswiaty oraz pomoc mieszkancom zagrozonym
patologiami spolecznymi.

3. Wspieranie ludzi w podeszlym wieku i osób niepelnosprawnych oraz innych potrzebujacych
4. Wzmacnianie poczucia przydatnosci spolecznej, wykorzystywanie doswiadczenia

zyciowego i umiejetnosci mieszkanców dla dobra spolecznego.
Tworzenie warunków do integracji miedzypokoleniowej spolecznosci.
Prowadzenie konsultacji spolecznych w sprawach inicjatyw lokalnych.
Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwijania postaw patriotycznych, prospolecznych
i prozdrowotnych wsród mieszkanców oraz dzieci i mlodziezy.

8. Dzialania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych studentów, mlodziezy uczacej sie.
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. ~
10. Wspieranie rozwoju kulturalnego i turystyki oraz kontaktów miedzynarodowych mieszkanców

dzielnicy Skolwin.
11. Dazenie do zwiekszenia atrakcyjnosci turystycznej Skolwina.
12. Udzial, inicjowanie, wspieranie lub opiniowanie wszelkich akcji zwiazanych

z promowaniem i rozwojem dzielnicy.
13. Wspieranie aktywizacji zawodowej spoleczenstwa lokalnego.
14. Krzewienie kultury polskiej oraz dziedzictwa narodowego.
15. Dzialania na rzecz osób zagrozonych patologia, ubóstwem i wykluczeniem spolecznym (mlodziez,

bezrobotni, seniorzy, mniejszosci narodowe itp.)
16. Wspieranie rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego, dzialanie na rzecz porzadku i bezpieczenstwa
17. Inne cele zwiazane z rozwojem pojawiajace sie w dzielnicy.

5.
6.
7.

13) jezeli oferent /ofereRei1)prowadzi/pro'o'/adzal)dzialalnosc gospodarcza: NIE PROWADZI

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców NIE DOTYCZY

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej
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I NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

I NIE DOTYCZY

oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Dzielnica Szczecina - SKOLWIN ma opinie biednej, zacofanej i niebezpiecznej.

Stowarzyszenie SKOLWIN I MY powstalo (rejestracja w KRS w styczniu 2012), by przyspieszyc proces

powolnych dotychczas zmian, które prowadza do zmiany wizerunku SKOLWINA i wpasowania sie tej

dzielnicy w mape Szczecina- jako równowartego elementu - jako wartej pozytywnej uwagi czesci naszego

miasta. Jako jednej z potencjalnych "rabat" Floating Garden.

Wiele sie w SKOLWINIE dzieje, ale tego "nie widac" - poszczególne instytucje "robia swoje", czasami

przeszkadzajac sobie nawzajem. Brak jest wiedzy jednego o drugim, brak wspólpracy i koordynacji

dzialan w ramach dzielnicy.

Jako poczatek integracji SKOL WINA w celu dalszego rozwoju widzimy koniecznosc:

--przeprowadzenia akcji wzajemnego zapoznania sie przedstawicieli lokalnego spoleczenstwa-

mieszkanców, przedsiebiorców, przedstawicieli instytucji i osób pracujacych w SKOL WINIE,

zaszczepienie im idei wspóldzialania w mysl zasady: RAZEM MOZEMY WIECEJ;

--skupienia informacji dotyczacych SKOLWINA w jednym miejscu -w dzielnicowym portalu

internetowym (wg praktyk z innych dzielnic) oraz w dzielnicowym punkcie informacyjno-kontaktowym.

A wszystko to wpisuje sie w tworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkanców.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Skolwin jest niejednorodna spolecznie dzielnica Szczecina. Ma czesc robotnicza, rolnicza i domów

jednorodzinnych. Geograficznie poszczególne czesci sa w innych czesciach dzielnicy. Kazda z

mieszkajacych tam grup zyje tylko swoimi sprawami. Zla opinia o dzielnicy powoduje, ze czesc

mieszkanców nie utozsamia sie z nia, traktuje jak sypialnie lub ci z "gorszych rejonów", gdzie mieszka

"patologia" maja poczucie malej wartosci spolecznej.

Pomimo dzialajacych wielu instytucji panuje stagnacja, marazm, bezradnosc i bezsilnosc. Brak jest

potrzeby poczucia jednosci i wartosci spolecznej. Brak dbalosci o lad i porzadek- w mysl zasady - to jest

nie mój problem, wspólne znaczy - nie mój obowiazek dbania o to, jak zareaguje na przejaw patologii to

oberwe od nich.
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3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Mieszkancy dzielnicy Skolwin

Przedstawiciele lokalnego biznesu

Rada Osiedla

Caritas, Klub Sportowy Swit Skolwin , Dom Kultury Klub Skolwin, Parafia Rzymskokatolicka,

Zespól Szkól, Klub Seniora, Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy w Skolwinie, Spóldzielnia

Mieszkaniowa

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnoscizewskazaniemwjaki sposóbprzyczynisieto do podwyzszeniastandardurealizacjizadania.H)

I NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferenei1) otrzymal/9trzymali1) dotacje na dofmansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .H)

I NIE DOTYCZY

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I Ogólnymcelemprojektu jest integracja spolecznosciSkolwina,zainicjowaniepoczuciajednosci i moznosci

dzialania na rzecz najblizszego otoczenia- bo przeklada sie to na mnie. Celem jest wprowadzenie zwyczaju

korzystania z dostepu do informacji o tym, co sie w Skolwinie dzieje- bo wtedy moge w wielu sprawach

uczestniczyc / skorzystac z czegos! decydowac o czyms.

Cel ogólny zostanie zrealizowany poprzez nastepujace cele szczególowe:

6.1. CELE JAKOSCIOWE

6.1.1. integracja spoleczna mieszkanców dzielnicy

6.1.2. wzrost poczucia jednosci i wartosci spolecznej Skolwinian

6.2. CELE ILOSCIOWE

6.2.1. jeden internetowy portal dzielnicy

6.2.2. dwa spotkania integrujace lokalny busines i instytucje dzialajace na ternie dzielnicy

6.2.3. wydruk ca 500 szt. ulotek promujacych zadanie

6.2.4. rozkolportowanie 500 szt. ulotek wsród lokalnej spolecznosci

6.2.5. 1 miejsce pracy dla webmastera i "dziennikarza" - osoby prowadzacej serwis informacyjny

6.2.6. - l punkt informacyjno-kontaktowy- miejsce do zbierania informacji o dzielnicy,

o potrzebach spolecznych, problemach, itd. w celu aranzowania dzialan zmierzajacych do ich oceny

i zaspakajania.

6.2.7. Festyn promujacy portal internetowy i integracje wsród mieszkanców dzielnicy
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7. Miejsce realizacji zadania publicznego

I Szczecin- Skolwin
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8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12)

W ramach przygotowan do realizacji projektu powolany zostanie zespól projektowy, który zarzadzal bedzie
realizacja zadania. Nastapi podzial zadan i obowiazków.

Zostanie zorganizowane biuro obslugujace zadania projektu. Bedzie to miejsce pracy realizatorów zadania,
oraz punkt informacyjno-kontaktowy - miejsce do zbierania informacji o dzielnicy, o potrzebach
spolecznych, problemach - w celu aranzowania dzialan zmierzajacych do ich oceny i zaspakajania, do
naglasniania. Docelowo to miejsce pozostanie jako punkt informacyjno-kontaktowy i bedzie sluzylo dalej
takim samym celom jak ww.

Zostanie powolany zespól animatorów i wolontariuszy. Nastapi podzial zadan i obowiazków.
Przygotowane zostana plan promocji i materialy promocyjne - powstana ulotki informujace o realizacji
tego zadania oraz promujace portal internetowy a takze plakaty informujace o festynie.

Zostanie opracowany plan i koncepcja spotkan spolecznosci lokalnej, miejscowego biznesu, istniejacych w
Skolwinie organizacji i instytucji oraz program festynu. Zaproszenia na spotkania - to praca
wolontariuszy, którzy rozdadza lub rozwiesza ulotki w kluczowych miejscach Skolwina- w Kosciele, Domu
Kultury, Radzie Osiedla, Szkolach, Przychodni zdrowia, sklepach.

Czlonkowie Stowarzyszenia Skolwin i My oraz Wolontariusze beda promowac zadanie wsród jego
zalozonych odbiorców, organizowac i obslugiwac spotkania spolecznosci lokalnej oraz festyn.
Na spotkaniach przedstawicieli "instytucji lokalnych" i biznesu zostanie przedstawiona idea portalu
internetowego dzielnicy oraz propozycja wspólpracy przy redagowaniu tresci portalu. Podjeta zostanie
próba wypracowania koncepcji wspólnych dzialan zmieniajacych Skolwin.
Na spotkaniach zaplanowano skromny poczestunek- slodycze i napoje. Na festynie planujemy poczestowac
uczestników grochówka, zorganizowac konkursy i wystepy miejscowych artystów.
Na spotkaniach i festynie zostana rozdane materialy promocyjne ( ulotki oraz drobne gadzety promujace
portal internetowy; na wszystkich materialach zamierzamy promowac idee Szczecin-Floating Gardens)

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Skolwin i My bedzie trwala akcja informacyjno -promocyjna dot.
zadania - jego celów, odbiorców, terminów i programów spotkan. Zamieszczane beda notatki z biezacych
dzialan, itp.

Powstanie portal internetowy dzielnicy - profesjonalna firma opracuje projekt oraz wykona wersje
ostateczna portalu.
Czlonkowie Stowarzyszenia ustala "schemat" zawartosci portalu oraz zbiora i opracuja materialy do
"wypelnienia trescia" wykonywanej strony- portalu.
Sporzadzona zostanie lista potencjalnych odbiorców ( -miejsca na informacje lokalnych przedsiebiorców i
instytucji) - bedzie to efektem m.in. ww spotkan oraz indywidualnych poszukiwan i rozmów.
Ustalone zostana ramy wspólpracy z poszczególnymi podmiotami w ramach funkcjonowania portalu- jego
potrzeb i zamierzonego celu.

l

Zorganizowany zostanie i odbedzie sie festyn Skolwinian. Uczestniczyc w nim beda mieszkancy Skolwina
oraz przedstawiciele istniejacych w Skolwinie firm i instytucji, Radni i sympatycy Skolwina. W trakcie
festynu, pomiedzy elementami programu artystycznego, przy poczestunku smakowita grochówka -zostanie
zaprezentowany spolecznosci lokalnej portal internetowy- z sugestiami, w jaki sposób korzystac z niego na
co dzien. Przedstawimy takze plany integracyjne- wspólpracy lokalnych instytucji i businesu oraz,
efektów=korzysci dla wszystkich mieszkanców.
Stowarzyszenie "Skolwin i My przedstawi plany swoich dzialan - nastawionych na potrzeby Skolwina.

Po realizacji spotkan, powstaniu portalu internetowego i odbyciu sie festynu zespól projektowy dokona
oceny i podsumowania przebiegu projektu.

W trakcie trwania zadania ksiegowosc prowadzic bedzie biuro rachunkowe i na podstawie dokumentów
zródlowych nastapi finansowe rozliczenie projektu.

Po zakonczeniu projektu powstaly portal bedzie sluzyl celom dalszej integracji spolecznosci lokalnej jak
równiez bedzie "informatorem" o zyciu dzielnicy (imprezach, atrakcjach, wydarzeniach, instytucjach,
ludziach, planach) dla mieszkanców i osób zainteresowanych. Powstanie takze miejsce pracy dla
"webmastera" i "dziennikarza".
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wydarzeniach zwiazanych z realizacja zadania

10.2.5. rozkolportowane bedzie ca. 500 szt. ulotek wsród lokalnej spolecznosci

10.2.6. rozwieszone zostana plakaty - 30 sztuk

10.2.7. powstanie l. miejsce pracy dla webmastera i "dziennikarza" - osoby aktualizujacej portal
dzielnicowy (serwis informacyjny) w trakcie trwania zadania a takze - w kontynuacji -po zakonczeniu
zadania

]0.2.8. powstanie l punkt informacyjno-kontaktowy - miejsce do zbierania informacji o dzielnicy,
o potrzebach spolecznych, problemach,... w celu aranzowania dzialan zmierzajacych do ich oceny i
zaspakajania.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

9

Lp. Rodzaj kosztówlÓ) Koszt z tego do z tego z Koszt do

1? calkowity pokrycia finansowych pokrycia
(w zl) z srodków z wkladu

'-' wnioskowa wlasnych, osobowego,
nej dotacji srodków w tym pracyo..::<: (w zl) z innych zródel, spolecznej11).... <lO

Wtym wplat i czlonków<lO oo .§ 'S.§ 11) oplat adresatów i swiadczen
11) .-, .(;' zadania wolontariuszy'-' tS.u N

'<10 <lO
publicznego l?)(w (w zl)..9 o o

......
zl)

I Koszty merytoryczne 18)
po stronie Stow.Skolwin i
My:

Obsluga programowo-
organizacyjna 5 800 osoba 4000 O O 4000

projekt graficzny portalu l 1000 usluga 1000 1000 O O

opracowanie i .
uruchomienie portalu l 2000 usluga 2000 2000 O O
dzielnicy

obsluga portalu w trakcie 3 300 osoba 900 O O 900trwania zadania

obsluga strony
internetowej l 300 osoba 300 O O 300
Stowarzyszenia Skolwin i
My na rzecz zadania

zakup napojów i
slodyczy, jednorazowych 2 150 spotkanie 300 300 O O
naczyn



\

10

Koszty festynu:
ochrona, oswietlenie, l 3150 festyn 3150 3150

naglosnienie, toalety,
Ipoczestunek, nagrody,

Obsluga festynu 10 75 osoba 750 O O 750

II Koszty obslugi2UJzadania
publicznego, w tym
koszty administracyjne
po stronie Stow. Skolwin
i My

kierownik projektu 3 300 Me 900 O O 900

obsluga ksiegowa I 600 usluga 600 600 ' O O

wynajem lokalu I 600 usluga 600 600 O O
11

zakup materialów
biurowych (papier, 3 250 me 750 750 O O

toner, pen drive, plyty
DVD, pieczatki, itp.)

III Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji po
stronie Stow.Skolwin i
My:

druk ulotek
i zakup materialów I 1600 kpi 1600 1600 O O

promocyjnych

promocja w trakcie
trwania zadania, 2 300 osoba 600 O O 600

kolportaz ulotek

IV OGÓLEM 17450 10000 O 7450



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

.praca spoleczna czlonków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy - zalozono 10 zl / rg

11

1 Wnioskowana kwota dotacji

10000 zl 57%

2 Srodki finansowe wlasne11)

O zl 0.%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11)

Ozl 0.%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol7)

Ozl 0%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)17)

Ozl 0%

3.3 pozostale 11)

Ozl 0%

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

7 450 zl 43 %

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

17 450 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Terminrozpatrzenia-

publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty

.
pozytywnie, czy tez
nie zostale -a) jeszcze
rozpatrzony( -a)

--------------------------------------------- TAK/NIE I)

------- ---- ----- -------- ------- ------------- -- TAK/NIE I)

----- ---- ----------- ---- -------------------- -- TAK/NIE I)

- ---- ----------- ------------------------ ---- -- T AK/NIEI)



V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Uslugi wykazane w kosztorysie wykonane zostana przez profesjonalne firmy.

Wolontariusze/ czlonkowie Stowarzyszenia- to osoby, które posiadaja wiedze i doswiadczenie - i
~.

! razem jako zespól gwarantuja profesjonalna realizacje wszystkich aspektów ofertowanego zadania

publicznego.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/ofereFltóvil-)przewidywane do wykorzystania przy realizacji ~adania23)

Komputer, wyposazenie lokalu biurowego, strona internetowa stowarzyszenia Skolwin i My.

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Stowarzyszenie Skolwin i My powstalo niedawno (zarejestrowane w KRS 18.01.2012) i jest to jego

pierwsze zadanie publiczne, które pragnie zrealizowac. Poszczególni czlonkowie Stowarzyszenia

posiadaja doswiadczenia, które polaczone daja mozliwosc zrealizowania oferowanego zadania

publicznego.

4. Informacja, czy oferent/oferend-) przewidujef-aj zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o któ('m.
mowa w art. 16ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

I NIE DOTYCZY

Oswiadczam (-y), ze:

1) proponowane zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferentaloferentóv"l);
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2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pebieraoie/niepobieraniel) oplat od adresatów zadania;

3) oferent/oferencil) jestlsal) zwiazanyf-BBniniejsza oferta do dnia 30 wrzesnia 2012 r.;

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

i przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby,

których te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/oferencil) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (ja)/mlega( ja)l) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowymlwlaseiwa e'h'ideoejal);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym.

..~~y...~.ct/~..........

... ... ... ... ... ....

. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. .

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta! efereatówl)

Data 20.06.2012

Zalaczniki:
l. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innege rejestru 11:lbewidencje4)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

.

Adnotacje urzedowe25)
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